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1. Temel anlam; bir sözcüğün sözlük anlamıdır. Sözcük 

söylendiğinde zihnimizde canlanan ilk anlamdır. 

Sözcüğün gerçek anlamına bağlı olarak yeni anlam 

kazanmasıyla oluşan anlama mecaz anlam denir. 

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 

bir sözcük kullanılmamıştır? 

A) Her zaman arkadaşlarına çok ince davranırdı. 

B) Çok hırslı aynı zamanda aç gözlü biriydi. 

C) Sanki ayakta uyuyor, alık alık bakıyordu. 

D) Şaşkın çocuk, küçücük gözleriyle bize bakıyordu. 

 

2.  Aşağıdaki cümleleri hangisinde ses sözcüğü 

diğerlerinden farklı bir anlam kazanmıştır? 

A) Bu olay çok ses getirecek. 

B) Sessiz atın çiftesi pek olur. 

C) Akşama kadar bağırmaktan sesim kısıldı. 

D) Bu kararı verirken vicdanının sesini dinlemelisin. 

 

I. Bana yardım etmesi çok ince bir davranıştı. 

II. Bu yaz kurak geçtiği için bütün ekinler yanmış. 

III. Çocuk okul bahçesinde tek başına oynuyor. 

IV. Deniz kenarında sesiz sedasız oturuyordu. 

3. Yukarıda cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 

mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) I   B) II 

C) III   D) IV 

 

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Dağın çevresini iğne yapraklı, bodur ağaçlar 

kuşatmıştı.  

B) Mağaranın ağzını büyük kayalarla kapatmışlar. 

C) İri, hantal gövdesini zorlukla taşıyordu. 

D) Yaşadığımız bu kadar zorluktan sonra aydınlık 

günler bizi bekliyor 

 

5. Bir bilim, sanat, meslek dalında özel anlam 

kazanmış sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. 

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir 

sözcük kullanılmamıştır? 

A) Bahçedeki havuzun kaç metreküp su aldığını 

hesapladık. 

B) Makineden çıkardığı fotoğrafların filmlerini 

yıkamaya gitti. 

C) Yıldırım, bulutlarda bulunan elektrik yükünün yere 

geçmesidir. 

D) Bu sınıfta herkes birbirini sever ve sayardı. 

 

6. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde terim anlamlı 

sözcük vardır? 

A) Gün geçtikçe hareketleri daha kötüye gidiyor. 

B) Onun hakkında pek iyi düşündüğümü söyleyemem. 

C) Eskiden yaptıklarını birisi ona söylese iyi olacak. 

D) Meteoroloji bu gece hava sıcaklığının eksi otuz 

derece olacağını söyledi. 

 

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “bitmek” 

sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Gücüm bitti artık, bu olanlara dayanamıyorum.. 

B) Futbol oynayacağımızı duyduysa, birazdan burada 

biter. 

C) Sonunda işlerimiz bitti, biraz da dinlenelim. 

D) Elimde, avucumda ne var ne yok hepsi bitti. 

 

8. Sözcüğün gerçek anlamına bağlı kalarak kazandığı 

yeni anlamlara yan anlam denir. Aşağıda verilen 

cümlelerin hangisinde “boğaz” sözcüğü yan anlamda 

kullanılmıştır? 

A) İstanbul Boğazı’nda deniz trafiği çok yoğundur. 

B) Sen olmayınca boğazımdan lokma geçmez. 

C) Balık yerken kılçığı boğazına takılmış. 

D) İşleri kötü gidince boğazına kadar borca battı. 

 

9. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “sıcak” 

sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Sıcak bir çorbaya hayır diyemem. 

B) Bu olaydan sonra bana sıcak davranmasını 

beklemiyorum. 

C) Soğuk kış günlerinde sıcak yaz günlerini özlemişti. 

D) Sıcak havalarda dışarı çıkmak tehlikeli olabilir. 

 

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Göz” 

sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır? 

A) Onunla göz göze gelmeyi hiç istemen. 

B) Kalemlerimi çantamın gözüne yerleştirdim. 

C) Doktor, göz hastalıkları uzmanıymış. 

D) Boğazın güzellikleri gözlerimi kamaştırdı. 

 

11. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Kaplamak” 

sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Evde tek başıma kalınca içimi korku kapladı. 

B) Evin merdivenlerini kırmızı bir halı kapladı. 

C) Defterlerini ve kitaplarını kapladı. 

D) Akşama doğru dağın tepesini bir duman kapladı.  

 

12. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde mecaz 

anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 

A) Senin gibi sığ düşünen biri daha görmedim. 

B) Çocuklar mutluluktan uçuyordu sanki. 

C) En büyük hayali kendini anlayacak biriyle çalışmaktı. 

D) Çok ters bir adamdı, herkes ondan çekinirdi. 

Sözcükte Gerçek ve Mecaz Anlam Testi 


